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Årsberetning fra Uddannelsesudvalget under Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 

Medlemmer af Uddannelsesudvalget 

Christine Nilsson overtog d. 1. marts 2019 funktionen som formand for Uddannelsesudvalget og 

hovedkursusleder i Klinisk Immunologi efter John Bæch. 

Christine Nilsson, formand (2019-2022) 

Pernille Andersen, speciallægerepræsentant (2018-2021) 

Bjarne K. Møller, bestyrelsesrepræsentant (2017-2020) 

Hans Jakob Hartling, medlem under uddannelse (2018-2021) 

Susanne Sækmose, speciallægerepræsentant (2019-2022) 

Hanne Marquart, Sisse Rye Ostrowski og Torben Barington er sagkyndige ad hoc medlemmer. 

Aktiviteter i løbet af året 2019 

Der er afholdt et fysisk møde i forbindelse med DSKIs Årsmøde i marts 2019. Uddannelsesudvalget har i 

løbet af året arbejdet for at udvikle og fremtidssikre uddannelsen for kliniske immunologer.  I forbindelse 

med høringen om Dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025 har der været stor aktivitet i 

udvalget og medlemmerne har ydet en flot indsats ved udarbejdelsen af et høringssvar. Endvidere har 

udvalget diskuteret oprettelsen af nye hoveduddannelsesforløb. 

Der er afholdt et telefonmøde i den skandinaviske uddannelsesgruppe, hvor uddannelsesaktiviteter blev 

koordineret. Vi er blevet tilbudt at deltage i et samarbejde med Norge og Sverige med webbaseret 

undervisning for uddannelsessøgende læger. Pga. en høj pris er det dog indtil videre desværre dog ikke 

muligt for danske uddannelsessøgende læger at deltage. 

Afvikling af kurser i løbet af året 2019 

Kursusnummer 192802 Flowcytometri 

Kursusnummer 192803 Mikrobiologisk Donorscreening 

Kursusnummer 192801 Hæmoterapi og Blodprodukter 

Budget og forbrug år 2019 

Kurserne er afholdt indenfor det fastlagte budget og med en god margin. 

Udviklingen af årets kurser 2019 

Kursusnummer 192802 Flowcytometri blev for første gang afholdt i regi af Dansk Selskab for Klinisk 

Immunologi (DSKI). Tidligere har kurset været et eksternatkursus i Storbritannien. Det er et tredages-kursus 

med både teori og praktiske øvelser i laboratoriet og med software på computere. Fokus på metodeteknik, 

herunder metodens styrker og svagheder, samt anvendelsesområder. Kurset forløb som planlagt med stor 

succes og gode evalueringer fra deltagerne. 

Ved Kursusnummer 192803 Mikrobiologisk Donorscreening, var der i år nye oplæg om validering og 

kvalitetssikring af analysemetoder samt smitterisici ved organdonation. Der var en del teori men også et 

velfungerende gruppearbejde hvor kursisterne i grupper af tre gennemgik litteratur samt forberedte og 

præsenterede mindre oplæg. I de efterfølgende evalueringer var der et ønske om mere fokus på de 

anvendte analysemetoder. 

Ved Kursusnummer 192801 Hæmoterapi og Blodprodukter var fokus var på produktion af, og korrekt brug 

af blodkomponenter. Desuden var der emner som statistisk proceskontrol, GMP og lovgivning.  Der var en 
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blanding af oplæg og gennemgange af cases. Af evalueringerne fremgik et ønske om intensivering af kurset, 

så det i stedet kan afholdes på tre dage. 

Afvikling af kurser i løbet af året 2020 

Kursusnummer 202801 Transplantationsimmunologi 

Kursusnummer 202802 Monitorering af biologisk behandling 

Kursusnummer 202803 Celleterapi 

 

Udviklingen det kommende år 2020 

I løbet af 2020 er forhåbningen at vi kan påbegynde arbejdet med at revidere målbeskrivelsen. Vi vil i 

Uddannelsesudvalget desuden aktivt arbejde for at løbende udvikle kurserne. Kursusemner og indhold skal 

være relevante og opdaterede.  Læringsmål skal være klart definerede. Undervisningsformen skal være 

varierende og engagerende. 

Iht. Sundhedsstyrelsens vejledning om Specialespecifikke kurser skal der foreligger kursusbeskrivelser for 

hvert kursus. Den første kursusbeskrivelse er lavet (Transplantationsimmunologi) og den er tilgængelig på 

DSKIs hjemmeside. Hovedkursusleder vil i samarbejde med delkursuslederne tage fat på arbejdet med at 

udvikle de resterende kursusbeskrivelser. 

 

På vegne af Uddannelsesudvalget 

Christine Nilsson 

Afdelingslæge, Hovedkursusleder Klinisk Immunologi 


